Datasheet

HP Pavilion Mini Desktop
300-250nb
Veel kracht. Klein formaat.
De nieuwe generatie HP Pavilion Mini
is krachtig zonder dat daarvoor een
grote tower nodig is. Krachtige
kenmerken in een klein, aantrekkelijk
apparaat: alles wat u van een pc
verlangt tegen een lage prijs.

HP raadt Windows aan.
Veel vermogen.
Gericht op productiviteit met Windows 8.1, de nieuwste Intel®-processor, veel vaste schijfruimte en
ondersteuning voor twee monitoren.1
Stijlvolle kleine machine.
Deze kleine pc is echt anders. Hij is mooi genoeg om op uw bureau te staan, maar zo klein en koel dat hij
ook in een kast kan worden neergezet.
Energie-efficiënt.
Alle functionaliteit die je verwacht in een tower, met een lager gemiddeld stroomverbruik. HP Pavilion Mini
is klein, slim en heeft een verbruik van slechts 45 Watt.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig
te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-5200U met Intel® HD Graphics 5500 (2,2 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Geheugen

Totaal aantal slots: 1 DIMM

Gegevensopslag

1-TB 5400-rpm SATA
Dropbox1

Scherm

LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-monitors.

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5500
1 HDMI; 1 DisplayPort

Meegeleverde accessoires

Wit draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Poorten

4 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Lounge

Software

CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: N8Y35EA #UUG
UPC/EAN code: 889894298164

Gewicht

0,66 kg; In verpakking: 1,68 kg

Afmetingen

14,5 x 14,5 x 5,4 cm; In verpakking: 26,9 x 11 x 20,5 cm

Productkleur

Sneeuwwit

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Z5000
draadloze muis
E5C13AA

HP draadloos
K5510
toetsenbord
H4J89AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM917E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade
en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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